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Slotconcert op Kasteel de Vanenburg
Zaterdag 2 april komt een van de beste Nederlandse pianisten naar
Kasteel de Vanenburg. Het is alweer een behoorlijk aantal jaren
geleden dat Ivo Janssen bij ons optrad o.a. in de Catharinakapel.
Het opus ‘Op een overwoekerd pad’ van Janácek werd toen met
enorm succes door hem uitgevoerd. Nu speelt Ivo Janssen op de
geweldige Steinway concertvleugel van Kasteel de Vanenburg.
Aangezien wij een grote belangstelling verwachten, raden wij u aan
uw tickets via onze website te bestellen.

Bestel rechtstreeks
uw concertkaarten,
klik op de winkelwagen of bestel via
onze website
Bestellen
concertkaarten
via internet
Een handleiding
voor het bestellen
vindt u op onze
website. Klik hier.
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Vriendenexcursie naar fa. Klop; klavecimbel, orgel en spinetbouwer in Garderen
Mocht u Vriend Randmeerconcerten zijn, dan hebt u één dezer dagen een schriftelijke
uitnodiging gekregen voor een excursie naar de fa. Klop in Garderen. Wij geven hier de
brief nogmaals weer. U kunt dus nog meedoen als u nu vriend wordt!
Aan de Vrienden van de Randmeerconcerten
23 maart 2016
Beste Vrienden,
Voor u, Vrienden van de Randmeerconcerten, organiseren wij op zaterdag 23 april een
excursie naar de firma Klop in Garderen, waar de heer Henk Klop ons een uiteenzetting
zal geven en ons zal rondleiden.
De firma Klop is een gespecialiseerd bedrijf in het bouwen van klavecimbels, kistorgels en
spinetten en internationaal een begrip.
De firma viert dit jaar zijn 50 jarig bestaan.
Wij worden verwacht om 10 uur. De excursie duurt tot omstreeks 12 uur.
Bij het overschrijden van het aantal van 35 deelnemers wordt er een tweede groep
samengesteld, waarvoor de excursie begint om 11 uur.
U krijgt daar bericht van.
U kunt zich voor 15 april opgeven bij vrienden@randmeerconcerten.nl of telefonisch
0341-842458 of ook schriftelijk naar H. Degewij, Hoge Enk 12
3851 LZ Ermelo
Het adres van de Fa. Klop is:
Klop Early Keyboard Instruments
Paleisweg 6
3886 LC Garderen
Te bereiken vanuit Garderen: naar het noorden rijden richting Speuld via de
Speulderweg. Nog in het dorp aan de rechter kant is de Paleisweg.

